
 
 

Αγαπητέ συνάδελφε, 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται εβδομαδιαία με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Ε.Β.Ε.Π. 

(επικοινωνία: τηλ.: 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr) 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.                                                                          Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022 

 

Κυρ. Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση προχωράει, σήμερα, σε μία νέα γενναία μόνιμη μείωση του 

ΕΝΦΙΑ κατά 13% - Χρ. Σταϊκούρας: Ποιοι και πώς θα πληρώσουν λιγότερο με τον νέο ΕΝΦΙΑ 

«Η κυβέρνηση προχωράει, σήμερα, σε μία νέα γενναία μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 

13%. Υπερκαλύπτει, έτσι, τη δέσμευσή της για συνολική ελάφρυνση κατά 30% της 

φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 

Μητσοτάκης σε δήλωση του για τη νέα μείωση… Περισσότερα… 

 

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & ΠΕΣΑ, Β. Κορκίδη: «Κίνηση στήριξης των μικρομεσαίων η μείωση 

του ΕΝΦΙΑ» 

«Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13%, εκτός από μία μεγάλη ανάσα για τα νοικοκυριά, 

δίνει μεγάλη βοήθεια στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα με ιδιοχρησιμοποιούμενα 

επαγγελματικά ακίνητα, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος 

το οποίο… Περισσότερα… 

 

Ημέρα Βιομηχανικής Συνεργασίας, με θέμα: «Εγχώριες δυνατότητες ναυπηγικού τομέα -

δημιουργία ναυπηγικού οικοσυστήματος»  

Ο επενδυτικός αμερικανικός όμιλος ΟΝΕΧ μέσω της ΟΝΕΧ Elefsis Shipyards AE και ο 

παγκόσμιας εμβέλειας ναυπηγικός όμιλος Fincantieri S.p.A., διοργάνωσαν την Ημέρα 

Βιομηχανικής Συνεργασίας με θέμα «Εγχώριες δυνατότητες ναυπηγικού τομέα-

Δημιουργία ναυπηγικού οικοσυστήματος»… Περισσότερα… 

 

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π.: Βελτίωση του Οικονομικού Κλίματος δείχνει η ΕΕ 

Το οικονομικό κλίμα έφτασε στο ιστορικό υψηλό όλων των εποχών τον Ιανουάριο με 

άνοδο 4,2 μονάδων. Ο δείκτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται τώρα στις 114,2 

μονάδες, έναντι 90,7 μονάδων ένα χρόνο πριν. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη 

ανέκαμψε οριακά κατά μία μονάδα στις -42,2 μονάδες, αφού υποχώρησε κατά 2,4 

μονάδες στις -43,2… Περισσότερα… 

 

Παρέμβαση Ε.Β.Ε.Π. στον Ο.Λ.Π. για την πιστωτική πολιτική του 

Παρέμβαση στην ηγεσία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς προκειμένου να 

επανεξετάσει την τροποποιηθείσα πιστωτική πολιτική του έναντι των εξαγωγικών και 

εισαγωγικών επιχειρήσεων έκανε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς. Στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και Β. 

Κορκίδης … Περισσότερα… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Επιδότηση για ρεύμα και φυσικό αέριο και τον Φεβρουάριο 

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους ενέργειας θα επεκταθούν και 

τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος 

προανήγγειλε πως οι επιδοτήσεις για ρεύμα και φυσικό αέριο θα δοθούν και τον 

επόμενο μήνα… Περισσότερα… 

 

Θ. Σκυλακάκης: Το 2022 η οικονομία μας θα πηγαίνει κάθε ημέρα και καλύτερα 

«Πρέπει να είμαστε συνετοί και μετρημένοι με τα δημοσιονομικά, γιατί έχουμε την 

ανάγκη να μειώσουμε το έλλειμμα και από του χρόνου να περάσουμε σε ήπιο 

πρωτογενές πλεόνασμα» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος 

Σκυλακάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής… Περισσότερα… 

 

Γ. Πιτσιλής: Κομβικής σημασίας οι παρεμβάσεις μέσα από το Ελλάδα 2.0 για τον εκσυγχρονισμό 

της φορολογικής διοίκησης  

Μέσα από το Ελλάδα 2.0 προβλέπονται μία σειρά από επενδύσεις και παρεμβάσεις οι 

οποίες ως στόχο θα έχουν τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά και την δημιουργία 

ενός φορολογικού συστήματος πιο φιλικό προς τον Έλληνα φορολογούμενο. Σύμφωνα 

με δήλωση στο ΑΠΕ του Γιώργου… Περισσότερα…  

 

Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις παρατάθηκαν μέχρι σήμερα 4 Φεβρουαρίου 

Εκδόθηκε η απόφαση για την παράταση προθεσμιών φορολογικών υποχρεώσεων που 

λήγουν στις 31 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου λόγω κακοκαιρίας την οποία 

περίμεναν χιλιάδες λογιστές και φορολογούμενοι. Σύμφωνα με την απόφαση 

ξεκαθαρίζεται ότι για το ΦΠΑ… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Αδ. Γεωργιάδης: Η Ελλάδα είναι στην υψηλότερη θέση στον δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης 

που έχει βρεθεί τα τελευταία 22 χρόνια  

Η Ελλάδα είναι σήμερα στον υψηλότερο δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης , που έχει 

βρεθεί από τον Δεκέμβριο του 2000, ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Αδωνις Γεωργιάδης επικαλούμενος στοιχεία από την δημοσίευση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής μιλώντας στην Βουλή… Περισσότερα… 

 

Ψηφίστηκε ο αναπτυξιακός νόμος- Ν. Παπαθανάσης: Εμβληματικός και ουσιαστικός ο νέος 

αναπτυξιακός νόμος 

Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση, κατά 

πλειοψηφία, του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Αναπτυξιακός 

νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ελλάδα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι 

βουλευτές της ΝΔ ενώ το καταψήφισε σύσσωμη η αντιπολίτευση… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

Πώς θα χορηγούνται οι ειδικές άδειες για τους εργαζομένους όταν νοσούν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους 

από Covid-19  

Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη 

ανακοίνωση:Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με δυο αποφάσεις 

ρυθμίζει τον τρόπο χορήγησης των ειδικών αδειών των εργαζομένων του ιδιωτικού 

τομέα όταν νοσούν από κορωνοϊό είτε οι ίδιοι, είτε τα παιδιά τους… Περισσότερα… 
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Έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας  

Ξεκίνησε η προεργασία για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως αναφέρεται σε 

ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 

συζητήθηκε ο «οδικός χάρτης» για την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας και 

αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: Η μελέτη για… Περισσότερα… 

 

Ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου η λειτουργία του Μητρώου των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 

Ξεκίνησε την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 η λειτουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών 

Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών, εντός του πλαισίου που θέσπισε ο Νόμος 

για την Προστασία της Εργασίας 4808/2021, όπως εξειδικεύθηκε με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.  

 

Κ. Σκρέκας: Τρία προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων θα ξεκινήσουν εντός του 

πρώτου εξαμήνου  

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αυξήσει την επιδότηση στους λογαριασμούς 

ρεύματος στο 75% του αυξημένου κόστους έναντι του 50% που ισχύει σήμερα, όπως 

δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Ο κ. Σκρέκας 

τόνισε ότι έχει σταλεί ήδη σχετικό αίτημα… Περισσότερα… 

 

Παράταση για αιτήσεις του «Εξοικονομώ 2021» 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την παράταση, κατά 15 

ημέρες, της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα ενεργειακής 

αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2021». Η χορήγηση της παράτασης κρίνεται αναγκαία 

λόγω των έκτακτων συνθηκών… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Ο «δεκάλογος» του νέου ενσυνείδητου καταναλωτή 

Η έκθεση της Euromonitor International για το 2022 παρουσίασε δέκα ενδιαφέρουσες 

τάσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών, αναδεικνύοντας πολλές διαφοροποιήσεις 

σε σχέση με το παρελθόν, τις οποίες βεβαίως έχει προκαλέσει σε σημαντικό βαθμό η 

πανδημία. Οι προτιμήσεις, οι διαθέσεις και ο τρόπος σκέψης… Περισσότερα…  

 

Υπέρ των δίκαιων αναπτυξιακών και επενδυτικών όρων τάσσεται το Ε.Β.Ε.Π. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ήταν είναι και θα είναι υπέρ του 

ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού «free and fair competition» σε όλο το εύρος των 

επιχειρηματικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Εξ αυτού είναι προφανές ότι η 

εξαίρεση, που πιθανώς στοχεύει στη ενίσχυση των περιφερειών, από τις κρατικές 

ενισχύσεις του Κεντρικού, Βόρειου και Νότιου τομέα… Περισσότερα… 

 

Κοινή απειλή η ακρίβεια 

Η ακρίβεια αποτελεί έναν κοινό «εχθρό» για καταναλωτές, επιχειρήσεις και κράτος. Όλοι 

χάνουν από την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, που συμπαρασύρει τις τιμές σε βασικά 

προϊόντα, όπως είναι τα τρόφιμα, προκαλώντας παράλληλα σημαντικές αυξήσεις στο 

φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα. Από την μια μειώνεται σημαντικά η 

αγοραστική δύναμη των… Περισσότερα… 
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Επενδυτικές δυνατότητες και εξέλιξη του Πειραιά ως πόλη-λιμάνι 

Με τη μάχη κόντρα στην πανδημία να συνεχίζεται, το διά θαλάσσης εμπόριο απέκτησε 

ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την παγκόσμια οικονομία. Τα κράτη-κλειδιά στις 

διαμεταφορές ενίσχυσαν και συνεχίζουν να ενισχύουν, τη θέση τους. Μεταξύ αυτών, 

και η Ελλάδα, με το λιμάνι του Πειραιά". Τα παραπάνω επεσήμανε ο πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης, σε συνέντευξή του σε ξένα ΜΜΕ για τον Πειραιά… Περισσότερα… 

 

Τα πέντε κλειδιά για να ξεπεράσουμε την κρίση 

Σε σχετικό του άρθρο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, αναλύει 5 βασικά 

«κλειδιά» για να ξεπεράσει το λιανεμπόριο τα προβλήματα από τις αλλεπάλληλες κρίσεις 

που το πλήττουν. «Θα μπορούσα να τα απαριθμήσω μονολεκτικά. Αποδρομή της 

πανδημίας, μείωση του κοστολογίου των μεταφορών, δημιουργία αποθεμάτων, βελτίωση 

του ενεργειακού κόστους και διαρκής στήριξη από την κυβέρνηση… Περισσότερα…  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Εθνική Τράπεζα: Ευρεία είναι η κινητοποίηση των ΜμΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης, με το στοίχημα 

πλέον να είναι η κατάρτιση υλοποιήσιμων επενδυτικών σχεδίων 

Με την έναρξη των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης για χρηματοδότηση 

επενδύσεων να επίκειται, ζητούμενο αποτελεί η επιτυχής αξιοποίηση της ευκαιρίας που 

παρουσιάζεται για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Στην προσπάθεια αυτή 

κεντρικό ρόλο απαιτείται να διαδραματίσει ο τομέας των ΜμΕ, στου οποίου την 

αναβάθμιση προσβλέπουν αρκετές δράσεις του σχεδίου «Ελλάδα 2.0»... Περισσότερα… 

 

ΟΛΠ Α.Ε.: Υπερήφανος Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Αποστολής στους Χειμερινούς 

Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο  

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά διαχρονικά υποστηρικτής του ελληνικού αθλητισμού, 

προχωρά σε άλλη μία σημαντική ενέργεια, στηρίζοντας αυτή τη φορά ως Χρυσός 

Χορηγός την ελληνική αποστολή στους επερχόμενους χειμερινούς Ολυμπιακούς 

Αγώνες, οι οποίοι θα λάβουν χώρα… Περισσότερα… 

 

Ο.Λ.Ε. ΑΕ: Μελέτη Λειτουργικής Οργάνωσης του Όρμου της Βλύχας για την προστασία και 

περιβαλλοντική αναβάθμιση της ακτογραμμής στον κόλπο της Ελευσίνας  

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, με γνώμονα την αξιοποίηση όλων των 

σημείων αρμοδιότητάς του και με προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος, 

προχώρησε σε Μελέτη Λειτουργικής Οργάνωσης του Όρμου της Βλύχας, σε αναμονή 

της ολοκλήρωσης του… Περισσότερα… 

 

Ρυθμό ανάπτυξης 9-9,5% για το 2021 και 4-4,5% για το 2022 προβλέπει το ΙΟΒΕ  

Ανάπτυξη 4,5%-5% προβλέπει το ΙΟΒΕ, στο βασικό σενάριο για το 2022, που 

περιλαμβάνεται στην τριμηνιαία έκθεση που παρουσιάστηκε πρόσφατα, σύμφωνα με 

οποίο δεν αναμένονται γενικευμένα, ισχυρά μέτρα προστασίας, οι πόροι του Ταμείου 

Ανάκαμψης, περυσινοί και φετινοί… Περισσότερα… 

 

Συνάντηση Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νικόλαου Παπαθανάση, με τον 

Δήμαρχο Πειραιά και τους Προέδρους Ε.Β.Ε.Π. και Ε.Σ.Π. 

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Πειραιά, κ. Γιάννη Μώραλη, τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., κ. 

Βασίλη Κορκίδη,  και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Θεόδωρο 

Καπράλο, είχε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος 

Παπαθανάσης. Κατά την διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε σειρά θεμάτων που 

απασχολούν την   επιχειρηματική κοινότητα αλλά και για την αναπτυξιακή δυναμική της 

πόλης του Πειραιά. 
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